Kennisfiche Elektronische leurkaart
VVSG, 30 april 2013

1. Hoe ziet een elektronische leurkaart er uit?
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2. Wie heeft een elektronische leurkaart nodig?
-

Alle houders van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever en als
aangestelde A en B.

-

Eenieder die ambulante activiteiten wil uitoefenen waarvoor een machtiging ambulante
activiteiten nodig is

Voor kermisactiviteiten is geen elektronische leurkaart nodig.

3. Vanaf wanneer moeten ambulante handelaars over elektronische machtiging
beschikken?
Vanaf 1 april 2013 zullen nieuwe aanvragers voor ambulante activiteiten een elektronische
leurkaart krijgen.
Voor de huidige houders van een geldige papieren machtiging is er een overgangsperiode
voorzien van 1 jaar (tot 31 maart 2014) om de huidige machtiging om te ruilen voor een
elektronische leurkaart .
Bij het wijzigen en omruilen mag de houder zijn (papieren) machtiging behouden totdat hij zijn
beveiligde kaart heeft ontvangen.

4. Waar kan je elektronische leurkaart bekomen?
Net zoals de machtigingen ambulante activiteiten kan je voor een elektronische leurkaart
terecht bij de erkende ondernemingsloketten. Een overzicht van de erkende
ondernemingsloketten vind je op de website van de FOD Economie.

5. Wat als iemand zijn elektronische leurkaart verliest?
Bij verlies van een machtiging geeft het ondernemingsloket de aanvrager een voorlopig
papieren attest dat hij kan gebruiken tot hij zijn beveiligde kaart heeft ontvangen.

6. Wat is de kostprijs van een elektronische leurkaart?
De kostprijs voor omruiling bedraagt 13 euro.
De andere tarieven blijven ongewijzigd.

7. Welke gegevens staan er op de elektronische leurkaart?
Op de beveiligde kaart zullen (recto verso) alle gegevens afgedrukt worden die momenteel op
de papieren machtigingen (A4 formaat) vermeld staan, met uitzondering van de gegevens van
de feitelijke verenigingen (wegens plaatsgebrek gebleken uit de testen met de prototypes van
de badge). Om de gegevens van de feitelijke vereniging toch te kunnen controleren heeft de
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FOD Economie aan de ondernemingsloketten gevraagd de houder van de machtiging een
1

attest uit de KBO te bezorgen dat de feitelijke vereniging aantoont.
Verder staat er ook een QR-code op (zie vraag 8)

8. Wat is een QR-code?
Een QR-code is een tweedimensionale streepjescode . QR staat voor Quick Response.
Concreet voorbeeld van QR-code:

Een QR-code kan je inscannen via een smartphone.

9. Wat gebeurt er als je QR-code van elektronische leurkaart inscant?
Als je de QR-code van een elektronische leurkaart inscant, kom je terecht bij de toepassing
“public search” van de KBO. In de public search kan je momenteel (dd 26 april 2013) nagaan
of de onderneming van de houder van de leurkaart actief is en de ondernemingsvaardigheid
leurhandel bezit.
Opgelet : wanneer je de QR code van de elektronische kaart scant zie je in de public search
momenteel niet of de leurkaart zelf nog actief is. Daarvoor is een controle via de private search
van de KBO nodig.

10. Wat is de toepassing “public search” van KBO?
Meer info over “public search” vind je op de website van FOD Economie.
Voor het opzoeken van informatie via public search: zie openingsscherm Als je hier het
ondernemingsnummer intikt, bekom je de publiek toegankelijke informatie over de
onderneming.

11. Is het controleren via de QR-code verplicht voor gemeentelijk verantwoordelijken
(marktleiders)?
Neen, dit is niet verplicht. De controle kan ook gebeuren via de leurkaart. De QR-code biedt
enkel de mogelijkheid om direct en in real time bepaalde gegevens van de onderneming van
de houder van de leurkaart te controleren in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

1

KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen
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12. Moet de gemeentelijk verantwoordelijke (marktleider) over een aparte/specifieke
toelating beschikken om de QR-code te kunnen scannen?
Neen, iedereen met een smartphone kan de QR-code scannen. Er is geen specifieke toelating
nodig.

13. Wat als de QR-code niet werkt?
Indien de QR-code niet werkt, moet de houder van de elektronische leurkaart naar een erkend
ondernemingsloket gaan. De gemeentelijk verantwoordelijke mag geen standplaats weigeren
omdat de QR-code niet werkt. Hij kan wel het ondernemingsnummer noteren en via computer
de leurkaart controleren.

14. Op welke regelgeving is de elektronische leurkaart gebaseerd?
- wet houdende dringende bepalingen inzake KMO’s (B.S. 23 januari 2013),
- Koninklijk besluit van 11 maart 2013 tot invoering van een elektronische drager voor de
machtiging ambulante activiteiten (B.S. 25 maart 2013),
-omzendbrief van 25 maart 2013
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